
ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
1x Πολυλειτουργική 
λάμπα

ΠΩΣ ΝΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
Επειδή είναι πολυλειτουργική, μπορείτε να την 
χρησιμοποιήσετε για κατασκήνωση, πεζοπορία, εργασία, 
ανάγνωση ή όταν κόβεται το ρεύμα.
Πατήστε το κουμπί στην αντίθετη πλευρά των συλλεκτών 
για να ανάψετε το λευκό φως στο κάτω μέρος, τραβήξτε 
προς τα επάνω από τις λαβές για να ανάψετε το φως στη 
μέση, και στη συνέχεια πατήστε ξανά το κουμπί για να 
εμφανιστεί το εφέ φωτισμού ντίσκο.
Αν θέλετε να αλλάξετε τα φώτα στο λαιμό της λάμπας 
απλώς συνεχίστε να τραβάτε προς τα πάνω και μετά πιέζετε 
προς τα κάτω από τις λαβές, μέχρι να μείνετε 
ικανοποιημένοι.
Είναι εύκολη στη χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, πολύ εύκολη στη 
μεταφορά λόγω του ότι είναι ελαφριά και έχει δύο 
πτυσσόμενες λαβές που διευκολύνουν τη μεταφορά ή την 
ανάρτηση σε ένα δέντρο, σε μια σκηνή, κλπ.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Πολυλειτουργική λάμπα 3 σε 1

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΧΡΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χωρητικότητα μπαταρίας: 1000 mah.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και 10.000 ώρες.
Διεπαφή USB: φόρτιση τηλεφώνου.
Πολλαπλές επιλογές φωτισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ

KONTAKT

Μην αγγίζετε ποτέ τη μονάδα ενώ είναι συνδεδεμένη στην 
κεντρική παροχή.
Μη φορτίζετε ποτέ το τηλέφωνό σας και τη λάμπα 
ταυτόχρονα, γιατί μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο 
τηλέφωνό σας.

Μπορείτε να φορτίσετε λάμπα με θύρα USB ή ηλιακούς 
συλλέκτες.
Μπορείτε να φορτίσετε το τηλέφωνό σας (Iphone, Android) ή το 
τάμπλετ σας, αλλά να μη φορτίζετε ταυτόχρονα τη λάμπα. 
Διαθέτει επίσης ηλιακούς συλλέκτες, οι οποίοι μπορούν να 
φορτίσουν τη λάμπα και τελικά το τηλέφωνό σας.

E-mail: info@mrmaks.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. 
Μπορείτε να διεκδικήσετε την εγγύηση από την D4 WEB 
d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Σλοβενία, ζητώντας 
δωρεάν αντικατάσταση ή επιστροφή της αξίας του 
ακατάλληλου προϊόντος.
Στείλτε μας ένα e-mail με τον αριθμό παραγγελίας και την 
ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες 
από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος.


